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ভমূিকা 

সম্মামিত তাওহীদবাদী ভাই ও ববানিরা! িুহতারাি উস্তাদ আবু আনিায়ার আল-

মহমি হামিযাহুল্লাহ’র ‘ভারনত মহিুত্ববাদীনদর িুসমলি মিধি -প্রস্তুমতর মবমভন্ন 

পযযায়’ িািক গুরুত্বপূর্য এ মরসালা বই আকানর আপিানদর সমু্মনে মবদযিাি। 

গুরুত্বপূর্য এই বলোয় মতমি ভারতীয় মহিুনদর িুসমলি মিধনির ভয়াবহ প্রস্তুমতর 

ইমতহাস মবস্তামরত তুনল ধনরি। মিিঃসনিনহ এই প্রবনে আিরা আিানদর করর্ীয় 

সম্পনকয মদকমিনদযশিাও পাব ইিশাআল্লাহ। 

এই বলোমির উদুয সংস্করর্ ইনতাপূনবয ‘জািাআত কাময়দাতুল মজহাদ উপিহানদশ 

শাো’র অমিমসয়াল উদুয িযাগামজি ‘িাওয়ানয় গাযওয়ানয় মহি’ এর জািুয়ামর 

২০২২ ইংনরমজ সংেযায় (  یک یشک لسن رحتکی دنہوتا یک اھبرت

ںیم رمالح ےک ایتری ) ‘ভারত মক মহিুত্বওয়া বতহরীক িসল কামশ 

মক তইয়যারী বক িারানহল বিেঁ’ মশনরািানি প্রকামশত হয়। অতীব গুরুত্বপূর্য এই 

বলোমির বাংলা অিুবাদ এেি ঈষৎ পমরিামজযত হনয় বইরূনপ আপিানদর সমু্মনে 

মবদযিাি। আলহািদুমলল্লাহ, ছুম্মা আলহািদুমলল্লাহ। 

আি-োস সকল িুসমলি ভাই ও ববানির জিয এই মরসালাহমি ইিশাআল্লাহ 

উপকারী হনব। সম্মামিত পাঠকনদর কানছ মিনবদি হল-আিরা বলোমি গভীরভানব 

বারবার পড়ব, এবং করর্ীয় সম্পনকয সনেতি হব ইিশাআল্লাহ। আল্লাহ এই রেিা 

কবুল ও িাকবুল করুি! এর িায়দা বযাপক করুি! আিীি। 

 

                                                          সম্পাদক 

২৭নশ জুিাদাল উেরা, ১৪৪৩ মহজমর 

৩০নশ জািুয়ামর, ২০২২ ইংনরমজ 
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উপিহানদনশর িুসমলিরা ক্রিান্বনয় ধ্বংনসর মদনক অগ্রসর হনে।এই প্রমক্রয়া, শত 

বছনরর অমধককাল যাবত েলিাি। বতযিানি এমি দ্রুত গমতশীল হনে। মহিু রানের 

দামব উত্থাপনির িাধযনি এই আনিালনির উত্থাি হয়। আজ তা প্রকানশয িুসমলি 

গর্হতযা ও জামতগত মিধনির জিয আহ্বাি জািানে । এনত এই আনিালনির 

িুনোশ উনমামেত হনয়নছ। 

বতযিাি বাস্তবতায়  এ সিসযা বকবল মহিুস্তানির িয়;মবশ্ববযাপী িুসমলি উম্মাহর 

বেনেই দৃশযিাি। িুহাম্মদ (সা)-এর উম্মত তথা িুসমলি উম্মাহ এক জামত। 

উপমিনবশবাদী কানিরনগাষ্ঠীর মসদ্ধানে বয রােীয় সীিা ও সীিাে রমেত হয়, তা 

কৃমেি বরো ছাড়া আর মকছুই িয়; শরীয়নতর দৃমিনত এর বকাি িূলয বিই।আর এ-

সিস্ত সীিাে রেিার উনেশযই হল উম্মাহনক মবভক্ত ও দুবযল করা । তাই 

মহিুস্তানির তথা ভারনতর িুসমলিনদর শামে ও মিরাপত্তা মবমিতকারী   মবষয়গুনলা 

বগািা উম্মাহর জিযও হুিমকস্বরূপ।  বকিিা আবহিাি কাল বথনকই উপিহানদনশর 

প্রায় সত্তর বকামি িুসলিানির ভাগয পরস্পনরর সনে জমড়ত। তাই পামকস্তাি ও 

বাংলানদনশ বসবাসরত িুসমলিনদর দৃমি ভারনত বসবাসকারী মবশ বকামি 

িুসমলিনদর জামতগত মিধি বথনক সরানিা বকাি ক্রনিই মঠক হনব িা। 

জামতগত মিধনির আহ্বাি 

২০২১ সানলর বশনষর মদনক ১৭ বথনক ১৯ মিনসম্বর, মতি মদিবযাপী 

উত্তরােনের হমরদ্বানর মহিু সম্প্রদানয়র একিা বড় ধিযীয় ববঠক আনয়ামজত হয়। 

অিুমষ্ঠত এই সভায় মহিুনদর ধিযীয় বিতৃবৃি ও সাধু-সেরা িুসমলি গর্হতযার জিয 

প্রস্তুমতর প্রকাশয আহ্বাি জািায়। তারা মহিুনদরনক উৎসামহত কনর অস্ত্র ক্রয় এবং 

অস্ত্র প্রমশেনর্র জিয। স্পি ভাষায় তারা গর্হতযা এবং জামতগত মিধনির জিয 

অিুপ্রামর্ত কনর; মহিুস্তাি বথনক ‘মজহামদ’বদর (িুসমলিনদরনক) উনেনদর 

আহ্বাি জািায়। 
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এমি গর্হতযার প্রকাশয আহ্বাি। এ অিুষ্ঠানির বিতৃবৃি ও িনিািীত সদসযরা স্পি 

ভাষায় িুসমলিনদরনক হতযা করা, বজারপূবযক  ধিযােমরত করা অথবা  মপমিনয় 

তানদরনক ভারত বথনক বমহষ্কানরর  জিয সশস্ত্র বামহিী গঠনির সংকল্প প্রকাশ 

কনর। এভানব তারা মহিু রাে প্রমতষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়ি করনত োয়। এই সভানক 

‘ধিয সংসদ’ িাি বদয়া হয়। অবাক করা মবষয় হল এই সভায় আনলােিার  

মশনরািাি বদয়া হয়, ‘ইসলািী ভারনত সিাতি ধনিযর ভমবষযৎ: সিসযা ও সিাধাি’। 

‘ধিয সংসদ’ মহিুনদর ধিযীয় সভা। এনত মহিুধনিযর বিতৃবৃি এিি মবষয়াবলী মিনয়ই 

মেো-মিমকর ও মসদ্ধাে বদি, যা মহিুধিয ও মহিু সিানজর জিয অমত গুরুত্বপূর্য ও 

আবশযক মহনসনব িূলযায়ি করা হয়। প্রাসমেকভানব বলা যায়, ১৯৮৪ সানল রাি 

জমভূমি আনিালি শুরুর মসদ্ধােও এরূপই এক ‘ধিয সংসনদ’ মির হয়। উক্ত 

আনিালনির সূেিার আি বছর পরই তারা বাবমর িসমজদনক শহীদ কনর বদয়। 

হমরদ্বানরর সভায় যা বলা হয় এবং যতিা সুস্পি ও দ্বযথযহীি ভাষায় বলা হয়, তা 

অতযে ভয়াবহ। এনত মহিুস্তানির িালাউি িুশমরকনদর লেয ও উনেশয 

সুস্পিভানব বর্যিা করা হয়। আর এই লেয ও উনেশয বাস্তবায়নির পন্থাও তারা 

স্পি কনর। তবুও যমদ িুসলিািরা গামিল-উদাসীি দশা বথনক জাগ্রত হনয় , 

ভমবষযনতর জিয প্রস্তুমত গ্রহর্ িা কনর, তনব  শীঘ্রই  আিানদর এবং মিজ সোি-

সেমত তথা ভমবষযত প্রজনমর জিয কবর মিনজরাই েিি করব। 

‘ধিয সংসনদ’ যা আনলােিা হয়, তার মকছ ুঅংনশর ওপর দৃমিপাত করা যাক – 

 উক্ত সভার   অিযতি বকন্দ্রীয় বিতৃবৃি যমত িরমসংহািি, ব াষর্া কনর: 

“িুসমলিনদরনক হতযা করার জিয তরবামর যনথি িয়। আিানদর 

তরবামরর বেনয়ও ভাল অস্ত্র োই।” 

যমত িরমসংহািি িুসমলি গর্হতযার উনেনশয কাজ করা, মহিুত্ববাদী আনিালনির 

গুরুত্বপূর্য এক বিতা । মবগত কনয়ক বছনর সাধারর্ মহিু যুবকনদরনক সংগমঠত 

করা এবং তানদর বিিওয়াকয বতমরনত বস অতযে গুরুত্বপূর্য ভূমিকা পালি 

কনর।যানত িুসমলিনদর উপর গর্হতযা োলানিার জিয মিমলমশয়া বামহিী গঠনি  েুব 
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ববমশ কি িা হয়, বস জিযই তার এই প্রনেিা। ভমবষযনত যুবকনদর এই সংগঠি ও 

বিিওয়াকয েুব দ্রুতই মিমলমশয়ার রূপ ধারর্ করনব, তা সহনজই অিুনিয়। 

উক্ত সভার অিযতি প্রধাি বযমক্ত প্রনবাধািি মগমর, উত্তর প্রনদনশর বতযিাি 

িুেযিন্ত্রী বযাগী আমদতযিানথর অতযে কানছর িািুষ। বস মিয়ািিানর বরামহো 

িুসমলিনদর জামতগত মিধনির উদাহরর্ মদনয় ব াষর্া কনর: 

“সিয় আর বামক বিই। এেি বকবল দুনিা অপশি আনছ। হয় মিনজরা 

িরার জিয বতমর হও অথবা িুসমলিনদরনক হতযা করার প্রস্তুমত গ্রহর্ 

কর। এছাড়া আর বকাি মবকল্প বিই। এ কারনর্ এোনিও (অথযাৎ 

ভারনতও) মিয়ািিানরর িত িািীয় পুমলশ, রাজিীমতমবদ, বসিাবামহিী 

এবং প্রনতযক মহিুর জিয উমেত হল, তারা অস্ত্র বহি করনব এবং 

উনেদ অমভযানি অংশগ্রহনর্র জিয প্রস্তুমত গ্রহর্ করনব। এছাড়া 

সিাধানির আর বকাি পথ বিই।” 

মহিু িহাসভার বজিানরল বসনক্রিামর পূজা শাকুি পানে িাম্ক িারী 

িুসমলিনদরনক গর্হানর হতযার প্রকাশয আহ্বাি জামিনয় বনল: 

“অস্ত্র ছাড়া মকছুই সম্ভবপর িয়। আপিানদর যমদ তানদর (িুসমলি) 

জিনগাষ্ঠী মিমিহ্ন করনত হয়, তানদর হতযা করুি। তানদর হতযা করনত 

প্রস্তুত হি এবং বজনল বযনত প্রস্তুত হি। যমদ আিানদর িাে ১০০ 

বসিযও থানক এবং তানদর ২০ লােনক যমদ আিরা হতযা কমর, আিরা 

মবজয়ী হব। 

িাথুরাি গিনসর িত আমিও মিমিত হনত প্রস্তুত আমছ। মহিুনত্বর রোয় 

এিি বযনকাি শয়তািনক-বয আিার ধনিযর জিয হুিমক, প্রমতনরাধ 

করার জিয আমি অস্ত্র তুলব।” 

মহিুরা মিনজনদরনক অেতপনে তরবামর মদনয় বযি অস্ত্রসমিত কনর এবং লাে 

িাকার অস্ত্র ক্রয় কনর, বস বযাপানর উৎসাহ বদয় সানগর মসে ু িািক এক বক্তা। 

উক্ত বক্তা িুসমলিনদরনক আথযিীামতক ও সািামজকভানব বয়কি করার কথা বনল। 
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িুসমলিনদর ভূমি ক্রয় কনর সিস্ত গ্রাি বযি িুসমলিনদর বথনক পমবে করা হয়, 

এিি আহ্বািও জািায়। 

অপর এক মহিু মলিার আিিস্বরূনপর ভাষয এিি মছল: 

“যমদ সরকার আিানদর দামব (িুসমলিনদর মবরুনদ্ধ কমঠি মসদ্ধাে 

বাস্তবায়নির িাধযনি মহিু রাে প্রমতষ্ঠা) বিনি িা বিয়, তনব আিরা 

১৮৫৭ সানলর মবনরানহর বেনয়ও কনয়ক গুর্ ববমশ ভয়ািক যুনদ্ধ 

জমড়নয় পড়ব।” 

বস-সনে এই মলিার মহিুনদরনক অস্ত্র ক্রনয়র জিয উৎসামহত কনর বনল: 

“আমি বারবার বলমছ, যমদ বিাবাইল প্রনয়াজি হয় তাহনল তার জিয 

৫০০০ রাে, মকন্তু অনস্ত্রর জিয েরে কর ১ লাে রুমপ।” 

সভার বশষমদনক বাচ্চারা অস্ত্র সমিত হনয় প্রদশযিী কনর আর তেি িাইনক্রানিানি 

ব াষর্া হনত থানক: 

“অপরাধীনদরনক হতযা করার জিয অস্ত্র বযবহার করা প্রনতযনকর 

আবশযকীয় কতযবয। এই লড়াকু বাচ্চারা মবধিযীনদরনক হতযা করার 

জিয।” 

 

বোলাসা কনর বলনল, ঐ সভার আহ্বাি এই মছল— 

•   মহিু রাে প্রমতষ্ঠার জিয িুসমলিনদর সনে সং নষযর বকাি মবকল্প বিই। 

•   মহিুনদর জিয অস্ত্র সংগ্রহ এবং প্রমশের্ গ্রহর্ করা একাে জরুরী। 

•  িুসমলিনদরনক আথযিীমতক ও সািামজকভানব বয়কি করা উমেত। মিনজনদর 

এলাকা বথনক তানদরনক বমহষ্কার করা উমেত। 

•   ভারতনক িুসমলি িুক্ত করার বকাি মবকল্প বিই। 
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• ধিয সংসনদর িত সভা ও ববঠকগুনলার িাধযনি উনেদ অমভযািগুনলার 

সূেিা করা হনব এবং বিতৃত্ব দাি করা হনব। 

 

এই সভার পনর ভারনতর মবমভন্ন প্রাে বথনক এিি কতক মভমিও সকনলর সািনি 

েনল আনস বযোনি বদো যায়, মশশু-মকনশার ও পূর্যবয়স্কনদরনক িািা জায়গায় – 

স্কুনল, গ্রানির বেত-োিার ও িয়দানি মকংবা এয়ারকমেশি কিিানরন্স রুনি – 

লড়াই করা, হতযা করা, মহিুরাে প্রমতষ্ঠার জিয িৃতুযবরর্ করা এবং শত্রুনক হতযা 

করার িনিয শপথ করাি হনে। এিমিভানব িুসমলিনদরনক আথয-সািামজকভানব 

বয়কি করারও অেীকার করাি হনে। িুসমলিনদর সনে সবযপ্রকার বলি-বদি  

পমরহার করার কথাও বলা হয়। এিিমক পালযানিনের কতক সদসয পযযে 

িুসমলিনদরনক বজারপূবযক ধিযােমরত করা অথবা তানদরনক এলাকা বথনক বিনর 

মপমিনয় ববর কনর বদয়ার ওপর বজারানরাপ কনর। 

এোনি আরও একমি মবষয় আিানদর বুঝা উমেত, এই সভা ও ববঠক, এ জাতীয় 

মেোধারার অমধকারী ও সিিিা বলাকনদর বকাি মবমেন্ন ববঠক িয়। অিুষ্ঠানির 

পর অিলাইনি মবপুল সিথযি অজযি কনর এই সভা। 

গনবষকনদর িনত, জামতগত মিধি কাযযক্রি এক দিা বা পযযানয় আরম্ভ হওয়ার 

িত বকাি কাযযক্রি িয়। বরং এিা এিি এক মবষয়, যা অতযে সতকযতা ও ধীরগমত 

সনেও মিয়িতামন্ত্রক পমরকল্পিা কনরই বাস্তবায়ি করনত হয়। ঐ সকল গনবষনকর 

দৃমিনত, জামতগত মিধনির দশমি স্তর আনছ: 

প্রথি স্তর, মবভাজি বা গ্রুমপং (অথযাৎ বকাি মবনশষ গ্রুপনক মিধযারর্ ও 

মবনশষায়ি। আিরা এবং বতািরা বনল মবভক্ত করা। 

মদ্বতীয় স্তর, লের্ মেমহ্নত করা (অথযাৎ ঐ গ্রুপনক মবনশষ বকাি লেনর্র সনে 

জুনড় বদয়া) 

ততৃীয় স্তর, মবনশষভানব পৃথকীকরর্ (অথযাৎ ঐ গ্রুপনক অিযনদর বথনক 

আলাদাভানব মবনবেিা করা। মবনশষ কনর সািামজক ও আইিগতভানব।) 
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েতুথয স্তর, অিািমবকভানব লামিত ও অপদি করা (িািব গুর্াবলী ও মবনশষর্ 

বথনক বমিত কনর পশুর িত মকংবা এজাতীয়  ৃমর্ত বনল মবোর করা। অথযাৎ ঐ 

মবনশষ গ্রুপনক সাধারর্ িািমবক গুর্াবলীর অমধকারী মহনসনব বিনি িা বিয়া।) 

পিি স্তর, সংগঠি ও সং বদ্ধতা (অথযাৎ সশস্ত্র প্রমশমেত সং বদ্ধ বামহিী ও 

মিমলমশয়া বতমর করা; উক্ত সম্প্রদায় মকংবা বগাষ্ঠীনক ধ্বংনসর জিয) 

ষষ্ঠ স্তর, প্রামেকতা (তথা আিরা এবং বতািরা বনল মবভমক্ত বতমর কৃত মবভমক্তনক 

বপ্রাপাগাোর িাধযনি প্রামেকতার পযযানয় মিনয় যাওয়া।) 

সপ্তি স্তর, প্রস্তুমত গ্রহর্ (তথা এ স্তনর দুমি ধাপ। প্রথি ধাপ লেয মিধযারর্; 

গর্হতযা পমরোলিার প্রস্তুমতর জিয । আর মদ্বতীয় পদনেপ হল, উক্ত লেয 

পূরনর্র জিয পমরকল্পিা বতমর করা।) 

অিি স্তর, পিাদ্ধাবি ও মিপীড়ি (তথা এ স্তনর প্রথনি, ঐ গ্রুনপর সহায়-

সম্পমত্ত বানজয়াপ্ত করা। মদ্বতীয়ত, তানদরনক উক্ত এলাকা বথনক বমহষ্কার করা, 

বজারপূবযক গুি করা, লুণ্ঠি-মিপীড়ি ও হতযা করা। তৃতীয়ত তথা সনবযাপমর মবমভন্ন 

কযানম্প তানদরনক িািােমরত করা।) 

িবি স্তর, িূনলানেদ (তথা পমরকমল্পত সং বদ্ধ গর্হতযা করা, যানত উক্ত 

সম্প্রদায় বা বগাষ্ঠীর িূনলানেদ করা যায়।) 

দশি স্তর, প্রমতমক্রয়া বরাধ (অথযাৎ এ স্তনর মিগৃহীত গ্রুনপর পে বথনক বকাি 

প্রমতমক্রয়া আসনল তাও দিি করা হয়।) 

 

মহিুত্ববাদী আনিালি বতযিাি সিনয় ষষ্ঠ স্তর অমতক্রি কনর এেি সপ্তি স্তর 

অথযাৎ প্রস্তুমত গ্রহনর্র পযযানয় অবিাি করনছ। এই স্তরনক বযােযা কনর 

আেজযামতক সংিা ‘Genocide watch’ এভানব বনলনছ: 

“জাতীয় বিতা অথবা জামতগত মিধনির পমরকল্পিাকারী গ্রুনপর বিতারা  

প্রথনি, অিুসারীনদর সািনি ‘িানগযি গ্রুপ’-এর প্রাসমেক সিসযার 
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েূড়াে সিাধাি  বপশ কনর থানক। মদ্বতীয়ত, তারা মিনজনদর দৃঢ়সংকল্প 

ও ইো-আকাঙ্ক্ষাগুনলানক েিকদার শনের বপাশাক সমিত কনর 

ববধতা দানি প্রয়াসী হয়। বযিি, জামতগত শুমদ্ধ অমভযাি, সন্ত্রাসবানদর 

মবরুনদ্ধ যুদ্ধ, উনেদ অমভযাি ইতযামদ শে ও পমরভাষা বযবহার কনর। 

তৃতীয়ত, তারা বসিাবামহিী, মিমলমশয়া ও সশস্ত্র বামহিী প্রস্তুত করনত 

থানক। েতুথযত, অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করনত থানক এবং মিনজনদর মিমলমশয়া ও 

বামহিীগুনলানক সািমরক প্রমশের্ মদনত থানক। পিিত, িানগযি গ্রুনপর 

বযাপানর জিিনি ভীমত,  ৃর্া ও বক্রাধ সিার করনত থানক। 

সনবযাপমর, বিতৃবৃি অমধকাংশ সিয় এই দামব কনর বয, ‘যমদ আিরা তানদরনক 

হতযা িা কমর তাহনল তারা আিানদরনক হতযা করনব’। এভানবই জামতগত 

মিধিনক প্রমতনরাধ প্রনেিার রূপ বদয়া হয়। অমিঝরা বক্তবয ও  ৃর্া-উনরককারী 

বপ্রাপাগাো সহসাই েুব ববমশ িাোয় হনত বদো যায়। বসগুনলার বপছনি উনেশয 

থানক, িানগযি গ্রুনপর বযাপানর ভয়-ভীমত ছমড়নয় বদয়া।” 

গনবষকনদর িনত সপ্তি স্তনরর বয বযােযা আিরা বদেনত বপলাি, বসিানক যমদ 

হমরদ্বানরর শুমদ্ধ অমভযাি, সশস্ত্র প্রস্তুমত গ্রহর্ এবং িুসমলিনদরনক হতযার প্রমত 

সাধারর্ আহ্বানির সনে তুলিা করা হয়, তনব মিিঃসনিনহ বাস্তবতা অিুধাবনির 

বেনে বকাি সংশয়-সনিনহর অবকাশ থাকনত পানর িা। 

শুধ ু তাই িয়, বরং জামতগত মিধনির এই দশমি স্তর মবিযাসকারী এবং 

বজনিাসাইি ওয়াে-এর প্রমতষ্ঠাতা প্রনিসর বগ্রনগামর এইে স্ট্যানোি (Gregory 

H Stanton)-এর িনত, ভারত জামতগত মিধনির অিি স্তনর বপ েঁনছ বগনছ। তা 

হল পিাদ্ধাবি ও মিযযাতি-মিপীড়নির স্তর। ১০ই জািুয়ামর ২০২২-এ তারা 

ভারনতর জিয বজনিাসাইি ইিারনজমন্স এলািয জামর কনর। একমি অিলাইি 

কিিানরনন্স সকলনক সনম্বাধি কনর বনল বয, ভারত আজনক অিি স্তনর বপ েঁনছ 

বগনছ। মিনজনদর িানগযি গ্রুপ তথা িুসমলিনদরনক েূড়ােভানব উনেনদর স্তনর 

বযনত তানদর বকবল এক কদি দূরত্ব রনয়নছ। 

এনত বকাি সনিহ বিই বয, মহিুত্ববাদী বামহিী িুসমলিনদর রক্ত মিনয় বহামল 

বেলার জিয দ্রুততার সনে অগ্রসর হনে। 
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প্রমতমক্রয়া 

জামতগত মিধনির এই প্রকাশয আহ্বাি সনেও ভারতীয় মিমিয়া এ মবষয়িানক 

ধািাোপা মদনত এবং এ বথনক সবযসাধারনর্র দৃমি সরানত সব বেিা বযয় কনর। 

ভারনত োর শ’র ববমশ িুনয়মে বিার আওয়ারস সংবাদ প্রোরকারী মিমভ েযানিল 

এবং এক লানেরও ববমশ প্রোর িাধযি  থাকা সনেও অিুমষ্ঠত ধিয সংসদ সনম্মলি 

এবং  ইোরনিনি বসই সভার সিথযনি িুসমলি মবনরামধতার বহিাি সুিামি  সম্পনকয 

বকাি পমেকা-ই প্রথি পৃষ্ঠায় সংবাদ  ছাপায় মি; বরং মভতনরর পৃষ্ঠায়  েুর 

আকানর এই সংবাদ প্রকাশ  কনর। 

বিামদর বিতৃত্বাধীি সরকার ঐ সিস্ত সাধু-সনের মবরুনদ্ধ বকাি পদনেপই গ্রহর্ 

কনরমি। বকবল মকছ ুএিআইআর করা হয়, শুধ ুিিযামলমি মহনসনব। বক্তানদর িানঝ 

বকউই তানদর ভাষর্ ও বক্তবয মিনয় লমিত বা অিুতপ্ত িয়। মবপরীনত তারা 

অনিক ববমশ গমবযত ও আত্মমবশ্বাসী। 

যমত িরমসংহািি সভায় প্রদত্ত সকল বক্তনবযর বযাপানর গবয প্রকাশ কনর বনলনছ 

বয, 

“আমি মক জিয অিুতপ্ত হব? মহিুরা প্রথিবানরর িত বজনগ উঠনছ। 

এর জিয বতা আিার গবয হয়।” 

এিমিভানব প্রনবাধািি মগমর তার অিল অবিাি পুিবযযক্ত কনর এভানব বয, এ 

বক্তনবযর জিয তার বকাি লিা বা অিুতাপ বিই, এনত বকবল মিজ িত প্রকানশর 

স্বাধীিতাই প্রকাশ বপনয়নছ। 

জািুয়ামর ও বিব্রুয়ামর িানস আরও মতিমি এরূপ ধিয সংসদ অিুষ্ঠানির প্রস্তুমত 

গ্রহর্ করা হয়। ভমবষযনত এিি আরও অনিক সংসদ অিুষ্ঠানির বজার সম্ভাবিা 

রনয়নছ। এ বথনক দৃশযিাি, সাধ-ুসেনদর দৃঢ়মবশ্বাস বয, সরকার তানদর মবরুনদ্ধ 

বাস্তনব বকাি পদনেপ গ্রহর্ করনব িা। আর তানদর এিি দৃঢ় মবশ্বানসর কারর্ 

হল, মবনজমপ ও আরএসএসও মহিুস্তানির জিয এিি দৃমিভমেই বপাষর্ কনর। 
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অবশয এই  িিার প্রমত মিিা জািায় কতক মলবানরল সিানলােক। তনব ভারনতর 

অমধকাংশই বসকুযলার বেমর্ এ মবষনয় িীরব। তানদর এই িীরবতা অনধযক সম্মমত 

বনিই, বরং পূর্য সম্মমতর কথাই আিানদরনক জািাি মদনে।  উদাহরর্ত বলা যায়, 

সানবক ভারতীয় বিমভ েীি অরুর্ প্রকাশ অপর মতি সানবক বিমভ েীি এবং 

জনিক সানবক এয়ার বিাসয েীি  ধিয সংসনদর ঐ সভার বযাপানর ভারনতর 

রােপমত রািিাথ বকামবি এবং প্রধািিন্ত্রী িনরন্দ্র বিামদর প্রমত একমি বোলা মেমঠ 

মলনেি। সরকার উক্ত মেমঠর  বকাি জবাব বদয়মি, আর তানদর বদয়া পরািশয 

বাস্তবায়িও কনরমি। মকন্তু িজার মবষয় হনে, অরুর্ প্রকানশর িনত, জনিক 

সানবক আমিয মেি ঐ মেমঠনত স্বাের করনত আগ্রহী হয়মি। প্রকাশ এ মবষয়নক 

প্রকারােনর  হমরদ্বানরর বেতিার প্রমত তানদর বি ি সিথযি বনল মবনবেিা কনরি। 

ইোরমভউনত অরুর্ প্রকাশ ভারনত গৃহযুনদ্ধর অবিা বতমর হওয়ার বযাপানর 

আশঙ্কা ও উনদ্বগ প্রকাশ কনর বনলি: 

“িুসমলিনদর পে বথনক অবশযই অবশযই এর প্রমতমক্রয়া আিানদর 

সািনি আসনব….” এবং “পরবতযী স্তর হনব লড়াই ও সং নষযর।” 

যেি তানক মজজ্ঞাসা করা হয়, ‘আপমি মক ববাঝানেি, ভারত গৃহযুনদ্ধর 

সমু্মেীি’? তেি অযািমিরাল প্রকাশ জবাব বদি:… “মজ হযােঁ হযােঁ মঠক এিাই… 

আিরা মক এিা োই?…” 

এিমিভানব বমলউনির অমভনিতা, পুনরাদস্তুর বসকুযলার িামসরুমেি শাহও মিজ 

উনদ্বগ প্রকাশ কনর উক্ত সভার বযাপানর বনলি: 

“তারা বয মবষনয়র প্রমত আহ্বাি জািানে, তা রীমতিত একমি গৃহযুনদ্ধর 

িাক। আিানদর মবশ বকামি সদসযনক এত সহনজ মিমিহ্ন কনর বদয়া 

যানব িা। আিরা মবশ বকামি সদসয পাল্টা লড়াই করব।…. এবং আিার 

মবশ্বাস, যমদ এ ধরনির বকাি আনিালি শুরু হয়, তনব বসিানক 

অকল্পিীয় প্রমতমক্রয়া, অমেেিীয় বক্রাধ ও বোনভর িুনোিুমে হনত 

হনব।” 
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তার এ বক্তবয সাধারর্ বকাি মবষয় িয়। এ বক্তবয বজারানলাভানব আিানদর দৃমি 

আকষযর্ কনর। পুনরাপুমরভানব ভারতীয় ‘গােীবাদী বসকুযলার িিিীয়তা’ িীমতর 

কট্টর সিথযক বগাষ্ঠীমিও যমদ জামতগত মিধনির এই বাস্তবতার সীিাহীি ভয়াবহতা 

অিুধাবি করত এবং তা বিনি মিনত বাধয হয়, তাহনল পমরমিমত কতিা ভয়ািক 

তা কী অিুিাি করা যায়?! 

 

গর্হতযার মবরাি কিযযজ্ঞ 

জামতগত মিধনির এই পমরকল্পিা বকবল মহি ুধিযাবলম্বী বিতৃবৃি অথবা মবনজমপ, 

আরএসএস কিযী পযযেই সীিাবদ্ধ িয়, ভয়াবহ ‘ইসলানিানিামবয়া’ বগািা 

মহিুস্তানির সিানজ ছমড়নয়নছ। ইউমিভামসযমিনত পড়ানলো করা যুবনকরাও 

মহিুত্ববাদীনদর জামতগত মিধনির মবরাি প্রকনল্প পুনরা অংশ মিনে এবং 

িুসমলিনদরনক মবনশষত িুসমলি িা-ববািনদরনক পশুর বেনয়ও অধি প্রিার্ করায় 

সমক্রয় ভূমিকা পালি করনছ। 

িুসমলি িা-ববািনদর বপ্রািাইল ছমবসহ অযাপ বিনভলপানররা ২০২১ সানলর 

জুলাই িানস ‘Sully Deals’ িানি একমি বিাবাইল অযাপ োলু কনর। যানত তারা 

ঐ সিস্ত িা-ববািনক Deal of the day (আজনকর বকিানবোর পর্য) বনল 

অমভমহত কনর। এই অযামিনকশি তার বযবহারকারীনদরনক িুসমলি রির্ী ক্রয়-

মবক্রনয়র একমি মিথযা িািিিয বতমর কনর। ইন্নামলল্লামহ ওয়া ইন্না ইলাইমহ 

রামজউি, ওয়া লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা মবল্লাহ। 

 প্রকৃতপনে এিা বকাি সওদা িা, মকন্তু এই অযামিনকশনির উনেশয 

িুসমলিনদরনক এবং মবনশষত িুসমলি িা-ববািনদরনক লামিত ও কিাে করা। 

এরূপ bully buy িািক আনরকমি অযাপ ২০২১ সানলর িনভম্বনর োলু করা হয়। 

ঐ অযাপমিও িুসমলি িা -ববািনদর ছমব মিনয় বপ্রািাইল বামিনয় িুসমলি িা-

ববািনদরনক লামিত ও কিাে করত। 
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সুমল্ল এবং বুমল্ল প্রকৃতপনে িুসমলি িা-ববািনদর জিয বযবহৃত মবদ্রূপাত্মক দুনিা 

শে যা িুমল্ল শনের মবকৃত রূপ। ভারনত ঠাট্টা কনর িুসমলি পুরুষনদরনক বিাল্লা 

এবং িুসমলি িা-ববািনদরনক িুমল্ল বলা হয়। 

এই অযাপনসর সনে  যুক্তরা সকনলই পড়ানলো জািা যুবক এবং িধযমবত্ত মকংবা 

উচ্চ-িধযমবত্ত পমরবানরর সোি। এই অযাপস বিনভলপার এবং প্রোরকারীনদর 

িানঝ ১৮ বছর বয়সী একমি মহিু বিনয় রনয়নছ। যার দ্বারা ববাঝা যানে, এিা 

মিছক ‘িারীমবনদ্বষী পুরুষতামন্ত্রক’ আেরর্ িা, বরং আিভানব িুসমলিনদরনক এবং 

মবনশষভানব িুসমলি িারীনদরনক কিাে ও লামিত করার িযািিিয হল এই 

অযাপসগুনলা। িুসমলি িারীনদরনক বাজারজাত পর্য মহসানব উপিাপি করা অথযাৎ 

তানদরনক এিি কনর বদোি বয – তানদরনক বকিা-ববো করা যায়। এমি িুসমলি 

িা-ববািনদরনক িািমবক িযযাদার স্তর বথনক িামিনয়   মৃর্ত-লামিত করার 

অপনেিা িয়  কী?! 

িুসমলিনদরনক িািমবক গুর্াবলী বথনক অবিুক্ত কনর পশু-জানিায়ার বথনকও 

মিকৃি আেযা বদয়া এবং তানদর সনে লািিাকর আোর-বযবহানরর ধারা দী যমদি 

বথনক ভারনত েলনছ। 

রুয়াোর গর্হতযার আনগ সংেযাল ু ‘তুতমস বগাষ্ঠীর’ বলাকনদরনক বলা হত 

বতলানপাকা বা আরনশালা। পরবতযীনত এই সম্প্রদানয়র লাে লাে সদসযনক হতযা 

করা হয়। িাৎমস জািযামিনত ইহুদীনদরনক বলা হত ইেঁদুর। এিমিভানবই মবনজমপ ও 

আরএসএস কিযীরা দী যমদি যাবত িুসমলিনদরনক ববাঝানিার জিয ‘উইনপাকা’ 

িযাগ বযবহার করনছ। তানদর দৃমিনত িুসমলিরা ‘উইনপাকা’ – যারা ভারনতর 

সম্পদ িি করনছ এবং মহিুনদরনক তানদর ভূমির অমধকার বথনক বমিত করনছ। 

ভারনতর মদ্বতীয় শমক্তধর রাজিীমতমবদ বিতা অমিত শাহ অমধকাংশ সিয় এ-ই 

পমরভাষাই িুসমলিনদর জিয বযবহার কনর । 

এসব পন্থা ও হামতয়ানরর িাধযনিই িুসমলিনদরনক িািমবক িযযাদার স্তর বথনক 

িামিনয় লামিত করা হনে। জিিািুনষর িানঝ তানদর বযাপানর লািিা-গঞ্জিার 

অিুভূমত ও  ৃর্ার ভাব উনরক করা হনে। বিমতবােক এই আনবগ অিুভূমতগুনলাই 

পরবতযীকানল গর্হতযার জিয সহায়ক পমরনবশ বতমর কনর। 
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িুসমলিনদর মবরুনদ্ধ অযাপনসর িতই ইোরনিি ও বসাশযাল মিমিয়ানতও মহিুত্ববাদী 

একমি শমক্তশালী ও জিমপ্রয় বেে বতমর করা হয়। মিমবযনি ও বোলােুমল তানত 

িুসমলি সাধারর্ যুবকনদরনক হতযা করা এবং িুসমলি িা-ববািনদর সনে দলগত 

অিাোনরর আহ্বাি বদয়া হয়। আর এসব মেোধারা প্রোরকারীরা মশমেত এবং 

সািামজকভানব িধযমবত্ত মকংবা উচ্চ-িধযমবত্ত পমরবানরর সোি। শুধ ুতাই িয়, বরং 

কেিও কেিও এিিও মেো প্রকাশ করা হয় বয, বিামদ এবং মবনজমপ িুসমলিনদর 

সনে অতযে িিিীয় আেরর্ করনছ। 

এছাড়া সরকামরভানবও মবনজমপ আরএসএস অতযে দেভানব বপ্রাপাগাো করার 

পন্থা বতমর কনর মদনে। অতযে সুমিপুর্ ও সংগমঠতভানব  ৃর্ার পমরনবশ বতমর করা 

হনে। তানত িুসমলিনদর মবরুনদ্ধ  ৃর্া ছড়ানিা ও গর্হতযার পমরকল্পিা 

বাস্তবায়নির িাঠ প্রস্তুত করা হনে। মিথযা সংবানদর িাধযনি জামতগত মিধনির 

পানল হাওয়া মদনয় এই আহ্বািনক বযাপক করা হনে। বপ্রাপাগাোর এই জাল 

মবছানিার প্রমক্রয়ায় বাস্তনবই লে লে বলাক শামিল, যারা মবনজমপ আরএসএস-

এর সনে সংযুক্ত। এরা বসাশযাল মিমিয়ানত মদিরাত ক্রিাগত জামতগত মিধি 

এনজো অগ্রসর করার মিশনি মিনয়ামজত। 

অমিত শাহ একবার বনলমছল, ‘আিরা জিসাধারর্নক, আিানদর মিনজনদর ইো -

আকাঙ্ক্ষার বযনকাি পয়গাি বশািানত সেি। োই বসিা মিঠা বহাক মকংবা বতনতা। 

সতয বহাক মকংবা মিথযা। কারর্ আিানদর কানছ বহায়ািসঅযাপ গ্রুনপ ৩২ লাে 

সদসয রনয়নছ।’ 

 শুধ ু তাই িয়, ইোরনিনি বসাশযাল মিমিয়ার বেেসনক অতযে দেতার সনে 

মিনজনদর উনেশয বাস্তবায়নি বযবহানরর জিয ‘Tek Fog’-এর িত বগাপি 

অযাপও বযবহানর আিা হয়। এই অযাপ বিসবুক ও িুইিানরর বেেনস মিনজনদর 

পছিসই বক্তবয মিনয় আনস। এ কাজ সম্পন্ন করার জিয এই অযানপর বভতর 

থাকা ‘অনিা মরিুইি’ ও ‘অনিা বশয়ার’- এর িত মিোর বযবহার কনর মিবযামেত 

আইমি ও গ্রুনপর বপাস্ট্ এবং িুইিসিূহ বযাপকভানব ছমড়নয় বদয়া হয়। 

এিমিভানব ঐ অযাপ মিয়ন্ত্রর্কারী অিযািয একাউে বযবহার কনর প্রথি বথনকই 

হযাশিযাগস স্পযাি কনর। এভানবই এই মিোনরর িাধযনি মহিুত্ববাদী পয়গাি ছমড়নয় 
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বদয়ার মিশি োলানিা হনে। এই অযাপ তার বযবহারকারীনদরনক, সাধারর্ 

িাগমরকনদর মিএমিভ বহায়ািসঅযাপ অযাকাউেগুনলা হযাক করার এবং তানদর 

বিাি িাম্বানরর িাধযনি তানদর কোি মলনস্ট্ থাকা সদসযনদরনক সহনজ বাতযা 

বপ্ররনর্র বযবিা কনর বদয়। 

এই উদাহরর্ বথনকই এ মবষয়িা সুস্পি হয় বয, িুসমলিনদর জামতগত মিধনির 

পমরকল্পিা সিল করার কাযযকরী প্রনেিা কতিা সূক্ষ্ম, মিপুর্ ও গভীরভানব করা 

হনে। এিা বকবল প্রামেক ধারার মবমেন্নতাবাদী অল্প মকছ ুবলানকর কাজ িয়; বরং 

এিা সুসংগমঠত ও সং বদ্ধ। এমি তৃর্িূল পযযায় বথনকই বতমর করা গর্হতযার এিি 

এক রক্তাক্ত বযবিা, যা অতযে দেতার সনে, আকষযর্ীয় আমেনক বাস্তব 

বপ্রোপনি আিা হয়। 

বাস্তমবকপনে মহিুত্ববাদী আনিালনির সািনি উদাহরর্ মহনসনব রাি জমভূমির 

আনিালি আনছ, বয আনিালনির দ্বারাই বাবমর িসমজনদর শাহাদানতর রক্ত  িাো 

 িিা  নি। মহিুত্ববাদীরা আরও একবার ঐ পনথ েনল এিি সািলয অজযি করনত 

োয়। পাথযকয শুধ ুএই বয, এবার বযাপক পমরসনর, গর্হানর তারা িুসমলিনদরনক 

হতযা ও জামতগত মিধি করনত ইেুক। সারানদনশ ধিয সংসদ অিুষ্ঠাি কনর তারা 

জিসংনযানগর িাধযনি জিগর্নক সশস্ত্র ও প্রমশমেত মিমলমশয়া মহনসনব গনড় তুনল 

িয়দানি আিনত োয়। তানদর জিয এ কাজ  আরও সহজ হনয়নছ এই কারনর্ বয, 

আরএসএস এবং তার সনে যুক্ত অিযািয সংগঠিগুনলা আনগ বথনকই পুনরা 

ভারনত বড় পমরসনর তানদর সাংগঠমিক বিিওয়াকয মবস্তার কনর মিনত সেি 

হনয়নছ। 

তানদর এসব কাযযক্রিই আিানদরনক জািানে বয, মহিুত্ববাদীরা মিনজনদরনক 

িুসমলি মিধনির জিয প্রস্তুত িনি করনছ। তারা অমত শীঘ্রই জামতগত মিধনির 

পমরকল্পিার েূড়াে অংশনক বাস্তবায়ি করনত োনে। 
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সিাধাি মক? 

উপিহানদনশর িুসমলিনদর রাজিীমতক বিতৃবৃনির মেোর একমি বি মলক সিসযা 

হল, গর্তন্ত্র ও উদার গর্তামন্ত্রক কাযযক্রনির বযাপানর তানদর অমবশ্বাসয ও অিল 

আিা-মবশ্বাস আনছ। মবগত এক শত বছর যাবত উপিহানদনশর িুসমলিনদর 

রাজিীমতক অমভবযমক্ত – গর্তন্ত্র, ইনলকশি ও জাতীয় সীিািানক বকন্দ্র কনরই 

আবমতযত হনে। এিিমক আজও, যেি িুসমলিরা জামতগত মিধনির মশকার 

হওয়ার বজারানলা আশঙ্কার িুনোিুমে, তেিও তারা কামিরনদর বতমর করা 

দৃমিভমের আনলানক মিনজনদর সিসযার সিাধাি েুেঁনজ ববড়ানে। তানদর এ ববাধ 

বিই বয, এসব দৃমিভেী ও িিুযলা বরাবরই িুসমলিনদর েমত করনছ এবং 

ভমবষযনতও েমত করনব। এসব পদ্ধমত, পন্থা, মিয়ািক সূনের দ্বারা কেিই 

িুসমলিনদর বকাি কলযার্ সামধত হয়মি এবং ভমবষযনতও হনব িা। এতদসনেও 

িুসমলিনদর এক মবরাি জিসংেযা যানদর িানঝ দুভযাগযবশত উলািানয় দ্বীনিরও 

মবরাি  অংশ আনছি, তােঁরা এসব েমতকর মেোধারাই বপাষর্ করনছি। 

গর্তন্ত্র কেিই িুসমলিনদর সিসযার সিাধাি করনত পানর িা। ভারনতর বতযিাি 

বপ্রোপিই একথার সবনেনয় উৎকৃি উদাহরর্। মবনজমপ, আরএসএস বভানির 

আমধনকযর মভমত্তনতই লাগাতার দু’বার েিতায় আনস।আর এই বপ্রোপি বথনক 

ববর হওয়ার বকানিা গর্তামন্ত্রক পথ বা সিাধাি বিই। পূনবয ভারনতর বামহযক 

বসকুযলার আইি ও সংমবধানির ওপর অনিনকই মিভযর কনরমছল। অনিনকই 

মিনজনদর আশা-আকাঙ্ক্ষা আদালত ও পালযানিনের িত বসকুযলার সংিার সনে 

জুড়ায়  তানদর স্বাথয ও অমধকার সংরেনর্র আশায়। মকন্তু িুসমলিনদর বসই আশা-

আকাঙ্ক্ষা বারংবার োিনেয়ামল বনলই প্রিামর্ত হয়। 

বাবমর িসমজনদর শাহাদাত পরবতযী  িিাপ্রবানহ আিরা বদমে বয, মহিুস্তানির 

বসকুযলার েিতার অংশীদার ‘মবোরক বেমর্’ কীভানব মহিুত্ববাদীনদর সকল 

আনিালি ও কাযযক্রিনক আইিত পুরস্কৃত কনর। আবার ঐ বসকুযলার আদালতই 

কাশ্মীনরর আিবছর বয়সী আমসিা বািুর সনে অিযায় কনর এবং তার 

হতযাকারীনদরনক জামিনি িুমক্ত বদয়। 

বাস্তনব মহিুস্তানির বামহযক বসকুযলার সংিাগুনলার অমস্তনত্বর উনেশযই হল, 

মহিুত্ববাদীনদর সিানলামেত কাযযক্রিগুনলানক আইিত সহায়তা বদয়া। প্রমতষ্ঠালি 
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বথনক আজ পযযে এই সংিাগুনলা এিিিাই কনর আসনছ। বগািা শাসিবযবিা এবং 

আিলাতন্ত্র; অথযাৎ আদালত বথনক পালযানিে, পুমলশ প্রশাসি বথনক সশস্ত্রবামহিী 

—সবযেই এই মহিুত্ববাদী আনিালনির সহায়তা ও পৃষ্ঠনপাষকতায় কাজ কনর 

যানে। বকাথাও সরাসমর ব াষর্াসহ অংশগ্রহর্ কনর, আবার বকাথাও বি ি সিথযি 

ও পনরাে পৃষ্ঠনপাষকতায়। 

এই পুনরা দৃশযপি বদোর পর মহিুস্তানির িুসমলি উলািানয় মকরাি ও বিতৃবৃি… 

মবনশষত রাজিীমতক দলগুনলার বিতৃবৃনির জিয এই বসকুযলার বযবিার সনে 

মিনজনদর আশা-আকাঙ্ক্ষা জুনড় বদয়া, এগুনলার প্রমত আিা বপাষর্ করা, তানদর 

কানছই আমজয বপশ করা একমদনক বযিি অনয মক্তক, অপরমদনক সীিাহীি 

ববদিাদায়কও। তারা আজও িনি কনর, বসকুযলার ভারত তানদরনক মহিুত্ববানদর 

শয়তািগুনলার হাত বথনক বােঁোনব। এই মেো এতিাই প্রভাবশালী বয, হমরদ্বানরর 

সভানক সিানলােিা কনর তারা বসকুযলার শাসকনদর কানছই মবোর মিনয় যায়। বযি 

তারা মবেুব্ধ এই পমরমিমতনক বযনকািভানব মিনজনদর জিয অিুকূল করনত পানর 

(!)। 

এই মেোধারা আিানদরনক আজ ধ্বংনসর দ্বারপ্রানে এনি দােঁড় কনরনছ, তা বলার 

অনপো রানে িা। আিরা আজও িুসমলি লীগ ও কংনগ্রনসর বাস্তবতার েশিার 

বেনি আবদ্ধ হনয় রাজিীমত করমছ। এ মবষয়মি উপলমব্ধ করনত পারমছ িা বয, এই 

ধ্বংসাত্মক রাজিীমত আিানদর অমধকার, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নগুনলা বাস্তবায়ি 

করনত এনকবানরই অেি। উপিহানদনশর িুসমলিরা শরীয়নতর বাস্তবায়ি, সম্মাি 

ও িযযাদার জীবিই প্রতযাশা কনরমছল। মকন্তু আজ পামকস্তাি, ভারত ও 

বাংলানদশ—   তথা পুনরা উপিহানদনশই িুসমলিরা লািিা-গঞ্জিার মশকার। 

ইসলানির পতাকা আজ ভূলুমণ্ঠত। েিতার লামঠ হয় িুশমরকনগাষ্ঠীর হানত মকংবা 

জাতীয়তাবানদর পূজারী বসকুযলারনগাষ্ঠীর হানত। 

পৃমথবীনত আল্লাহর কািুি ও শরীয়ত বাস্তবায়নির দাওয়াত বদয়া বতা দূনরর কথা, 

এ মবষনয়র স্বপ্ন লালি করাও আজ মিমষদ্ধ। শত বছর যাবত আিরা বয বিশায় িত্ত 

এবং ক্রিাগত প্রতামরত ও বমিত, বস বিশার ব ার কামিনয় বজনগ উঠাই– এেি 

সিনয়র দামব। 
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প্রনয়াজিবশত, গর্তন্ত্র ও ইনলকশনি অংশ বিয়ার বপছনি যমদও ভাল মিয়ত ও 

সমদো কাযযকর থানক, তবুও এ জাতীয় দৃমিভমে আিানদরনক ক্রিাগত িািা 

সিসযা এবং িািামবধ মবপদ  ছাড়া আর মকছুই উপহার মদনে িা। বসই সনে 

এগুনলার ধ্বংসাত্মক িলািল বতা আনছই। এগুনলার দ্বারা সবনেনয় িারাত্মক েমত 

এই হনে বয, এনত উপিহানদনশর িুসমলিনদর িনধয দৃমিভমেগত ও িিস্তামেক 

দাসত্বই বজেঁনক বনসনছ। পরামজত এই িািমসকতা িুসমলিনদর রাজিীমতক 

মেোধারার সনে এিি ওতনপ্রাতভানব সংযুক্ত বয, অমধকাংশ রাজিীমতক-ধিযীয় 

বিতৃত্ব এবং বৃহত্তর জিনগাষ্ঠী গর্তন্ত্র ছাড়া আর বকাি সিাধাি বদেনত পায় িা। 

বরং কল্পিায় মবকল্প মেো মকংবা ধারানক ধারর্ করনত আগ্রহী িা। 

আজ ভারনতর মবশ বকামি িুসমলি জিসংেযা  জামতগত মিধনির সীিাহীি 

ভয়াবহতার িুনোিুমে। এ বথনক এিাই প্রিামর্ত হয় বয, বতযিাি বযবিায় 

আিানদরনক পমরবতযি আিনত হনব। আিানদর বসই দৃমিভমে ও রাজিীমতক 

মেোধারায় পমরবতযি আিনত হনব, যা আিানদরনক আজ এ পযযানয় এনি দােঁড় 

কমরনয়নছ। িুসমলি জিসাধারনর্র মিরাপত্তার জিয, িুসমলি িা-ববািনদর সম্মাি ও 

সম্ভ্রি মহিাজনতর জিয, মিনজনদর হারানিা ভূমি পুিরুদ্ধার কনর স্বাধীিতা-

সাবযনভ িত্ব মিমিত করার জিয এবং সনবযাপমর আল্লাহর দ্বীনির পতাকা সিুন্নত 

করার জিযও আজ উপিহানদনশর িুসমলিনদর স্বানথযই একমি িতুি রাজিীমতক 

দৃমিভমের প্রনয়াজি। 

দুভযাগযবশত, িুসমলিনদর এক মবরাি অংশ আজও, এই িাজুক ক্রামেকানলও 

মিনজনদরনক মজহাদ বথনক দূনর রােনত আগ্রহী। এই কিযপন্থা িা তানদরনক 

মহিাজত করনত পারনব, আর িা তানদরনক িুশমরকনগাষ্ঠীর কানছ আিাভাজি 

বািানত পারনব। ধিয সংসনদর বক্তা প্রনবাধািি মগমর পরবতযীনত এক ইোরমভউনত 

বনল বয: 

“আিরা মজহামদনদরনক বশষ করনত োই। আর যারাই কুর আি পনড়, 

এর অথয ও িিয ববানঝ, তারা সকনলই মজহামদ।” 

২০২১ সানল ঐ বযমক্তনকই এক অমিওনত বলনত বদো যায়: 
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“পুনরা দুমিয়ানত যমদ িািবতা(তানদর তথাকমথত িািবতা) রো করনত 

হয়, তাহনল মজহামদনদরনক মিিঃনশষ করনত হনব। পৃমথবীবাসীর জিয এই 

মজহামদনদর মেমকৎসা করা এবং এনদর বকাি একিা বযবিা করা 

অতযাবশযক। মকছুমদি আনগ বকউ একজি বনলমছল বয, ‘ইসলানি ধষযক 

জম বিয়, মজহামদ জম বিয়’।… আর আমি বতা অনিকমদি ধনরই বলমছ 

বয, প্রমতমি িুসমলি  রািায় একিা মজহামদ ও সন্ত্রাসবাদী অংশ থানক। 

মহিুনদর এেি উনঠ দােঁড়াবার এবং ঐ সকল মজহামদর মেমকৎসা-বযবিা 

করার সিয় এনসনছ। আর িয় বতা এই মজহামদরা মহিুনদর জিয বযবিা 

েুেঁনজ বিনব। তেি এই পৃমথবীনত বসবানসর জিয আিানদর আর বকাি 

জায়গা অবমশি থাকনব িা।” 

এ বযমক্ত আরও অগ্রসর হনয় সিস্ত মজহামদনক মহিু ধনিযর প্রমত প্রতযাবতযনির এবং 

েিা প্রাথযিারও পরািশয বদয়। মপ্রয় পাঠক মেো করনত পারনছি, আপমি মিনজনক 

মজহাদ বথনক যতই দূনর রােুি অথবা যত ভানবই বসকুযলার ও মলবানরল সাজার 

বেিা করুি, শত্রু আপিানক মজহামদ বনলই জ্ঞাি করনব। 

তাই বহ িুসমলিরা! বতািরা শুনি রাে। বতািরা তানদরনক রামজ-েুমশ করার যতই 

বেিা কর িা বকি, বতািরা যতই শামেবাদী সাজার বেিা কর িা বকি, বতািরা 

যতই সুিাগমরক হওয়ার বেিা কর িা বকি, বতািরা বরাবরই তানদর দৃমিনত 

মজহামদ থাকনব। যতমদি বতািরা কুরআি-সুন্নাহ বথনক মবেুযত িা হনব, যতমদি 

বতািরা আল্লাহর দ্বীিনক ভালবাসনব, ততমদি বতািরা তানদর দৃমিনত মজহামদ 

পমরেয় িুছনত পারনব িা। যতের্ পযযে বতািরা আল্লাহর দ্বীি বথনক মবেুযত হনয় 

এবং মিল্লানত ইব্রাহীি পমরতযাগ কনর তানদর ধিযাদনশয েনল িা যানব, ততমদি পযযে 

বতািরা তানদরনক রামজ-েুমশ করনত পারনব িা। 

মেোশীলনদর জিয এনত রনয়নছ মশো। গর্তন্ত্র, মিবযােি, জাতীয়তার পূজা, 

বসকুযলামরজি ও িািব রমেত কৃমেি রােীয় সীিানের জঞ্জাল বথনক আিানদর 

ববমরনয় আসা প্রনয়াজি। মিনজনদর অমস্তত্ব মিমকনয় রাোর জিয, মিনজনদর ঈিাি, 

িাি-িযযাদা, সোি-সেমত ও অিাগত প্রজনমর মহিাজনতর জিয আিানদরনক 

একমি িতুি রাজিীমতক দৃমিভমে গ্রহর্ করনত হনব। এিি এক দৃমিভমে, যার 

মভমত্ত হনব মজহাদ ও শরীয়ত; বযিিিা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাি, 
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বোলািানয় রানশদীি রামযয়াল্লাহু আিহুি এবং পরবতযীনত অিযািয েমলিা ও 

সুলতািনদর আিনল মছল। 

১৯৪৭ এবং ১৯৭১-এর রাজিীমতক আমেনক মিনজনদরনক আবদ্ধ কনর মেো 

করার সিয় পার হনয়নছ। এেি প্রনয়াজি হল বগািা মহিুস্তািনক মবরাি একমি 

িয়দািরূনপ িূলযায়ি কনর পমরকল্পিা করার। কারর্ উপিহানদনশর িুসমলিনদর 

ভাগয ও ভমবষযৎ পরস্পনর জমড়ত। পামকস্তাি, ভারত এবং বাংলানদনশর একমিনক 

অপরমির বথনক আলাদা কনর বদো যানব িা। হযােঁ , একথা মঠক, আিমলক 

বপ্রোপি এবং বাস্তব পমরমিমত অবশযই প্রনতযক এলাকায়  মবমভন্ন হনত পানর। 

তাই এিি বক শল ও সিন্বয়-পদ্ধমত বযবহার করনত হনব, যা আিমলক অবিার 

সনে জুতসই হনব। আর বসই সনে অবশযই একমি  বকন্দ্রীয় লেয ও উনেনশযর 

কিযপমরকল্পিা  গ্রহর্  করনত হনব। আর বকন্দ্রীয় বসই লেয-উনেশয হল, 

উপিহানদনশর স্বাধীিতা এবং বগািা উপিহানদনশ আল্লাহর শরীয়নতর বাস্তবায়ি। 

আর এ লেয-উনেনশযর বাস্তবায়ি শুধ ু মজহানদর িাধযনিই সম্ভবপর হনত পানর। 

আল্লাহর মকতাব আিানদরনক পথ বদোনব আর তরবামর সাহাযয করনব। আর 

এিাই হল বসই গাযওয়াতুল মহি, যা উম্মাহর জিয সুসংবাদ বনয় আিনব বযিিিা 

সতযবাদী ও সতযাময়ত িবী িুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাি ভমবষযদ্বার্ী 

কনর বগনছি। 

িুশমরকনদর পমেত ও সাধু-সেরা যুনদ্ধর দািািা বাজানে। বযভানব  ৃর্ার োষ করা 

হনে তানত িতুি প্রজনমর িানঝ  ৃর্ার বীজ সিার হনে। আর িুসমলিনদরনক 

িূনলানেদ করার প্রস্তুমতও বজানরনশানর েলিাি। ভারনতর রাজিীমতক বিতৃবৃনির 

গুরুগম্ভীর িীরবতা বসই প্রস্তুমতর প্রমত সম্মমত ও সিথযনির লের্। জামতগত 

মিধনির এই িাক এবং তার জিয মবমভন্ন প্রস্তুমত ভমবষযনত আরও ববনড় যানব। 

আিরা আর কতমদি মিনজনদর িাময়ত্ব ও অমস্তনত্বর বযাপানর মিমিে হনয়, আসন্ন 

ভয়াবহতার বযাপানর বোে বে কনর পনড় থাকব? 

যমদ মহিুস্তানির মহিুত্ববাদী এই আনিালনির জবাব বদয়া িা হয় এবং এভানবই 

এই আনিালি অগ্রসর হনত থানক, তাহনল মহিুস্তানির িুসমলিনদর পমরর্মত 

বসমিয়া ও িায়ািিানরর িুসমলিনদর বেনয়ও বশােিীয় হওয়ার বজার সম্ভাবিা 

রনয়নছ। 
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উপিহানদনশর িুসমলিনদরনক মজহানদর পথনক আপি কনর মিনত হনব। িুজামহদীি 

ছাড়া আজ আর বক আনছ, যারা আিানদর কলযানর্র জিয লড়াই করনব? 

মিনজনদর প্রার্ উৎসগয করনব? মিনজনদর রক্ত ঝরানব? 

িুজামহদ আমলি, উপিহানদনশর মজহানদর রাহবার শাইে আমসি উির বনলমছনলি: 

“যমদ মহিুস্তানির িুসমলিরা আপি িুজামহদ ভাইনদরনক সাহানযযর জিয 

আহ্বাি জািায়, তনব িুজামহদীি প্রনতযক িুসমলিনদর মবরুনদ্ধ উঠানিা 

বযনকাি হাত বকনি বরনে মদনব।” 

মকন্তু বহ ভারনতর িুসমলিরা! সবযপ্রথি আিানদরনক এই বি মলক বাস্তবতা 

অিুধাবি করনত হনব বয, িুজামহদরা তেিই আিানদরনক সাহাযয করনত সিথয 

হনবি, যেি আিরা মিনজরা সাহাযয লাভ করনত োইব। যতমদি  আিরা মিনজরা 

বাস্তবতার িুনোিুমে হওয়ার সাহস ও প্রতযয় সৃমি করনত িা পারব, আল্লাহর পে 

বথনক সাহাযয লাভ করার জিয তােঁর কানছ একমিষ্ঠতা ও মিনজনদর বযথযতা জামহর 

কনর মিনর িা আসব, ততমদি পযযে অবিা পমরবতযি হওয়ার িয়। আিানদরনক 

বসই সীরানত িুস্তামকনির ওপর েলনত হনব, যা ধনর েলার মিনদযশ আল্লাহ 

আিানদরনক মদনয়নছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিি, িামলকুল িুলক, আল-জাব্বার, 

আল-িুতাকামব্বনরর িরিাি আিানদর স্মরর্ করা উমেত। মতমি এরশাদ কনরনছি: 

ر  ل   ـُکم  ۚ     ي  ُهو   خ  ــًئا و   ي  ا ش  ُهو  ٰسۤ  ا ن   ت ك ر  ُكم  ۚ    و ع  هر  ل ـ  ُکُم  ال ِقت ا لُ  و ُهو   كُر  كُِتب   ع ل ي 
ل ُمو ن   ا   ن ـُتم   ل   ت ع  ل ُم  و  ُ  ي ع  ُكم  ۚ    و ا لل ٰ ر ر  ل ـ  ــًئا و  ُهو   ش  ي  ا ش  ٰسۤ  ا ن   ُتِحب ُو    و ع 

অথয: “বতািানদর উপর মকতাল (সশস্ত্র যুদ্ধ) িরয করা হনয়নছ, অথে তা 

বতািানদর কানছ অপছিিীয়। পোেনর বতািানদর কানছ হয়ত বকাি একিা মবষয় 

পছিসই িয়, অথে তা বতািানদর জিয কলযার্কর। আর হয়ত বা বকাি একমি 

মবষয় বতািানদর কানছ পছিিীয় অথে তা বতািানদর জিয অকলযার্কর। বস্তুত 

আল্লাহই জানিি, বতািরা জাি িা।” (সূরা আল বাকারা ২:২১৬) 
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ا  ُكم  ۚ    و ا ع ل ُمو ۤ ِيي  ِل  اِذ  ا  د ع ا كُم   لِم ا يُح  ُسو  لِلر   ِ  و  ا لِل ٰ ت ِجي ُبو  ُنوا اس  ا ال  ِذي ن   ٰام  ـا ي ُه  ٰيۤ
ُرو ن   ش  ا   ن  ه ۤ  اِل ي هِ  ُتح  ءِ  و ق ل ِبه   و  لُ  ب ي    ال م ر    ا ن    الل ٰ   ي ُحو 

অথয: “বহ ঈিািদারগর্, আল্লাহ ও তােঁর রসূনলর মিনদযশ িািয কর, যেি 

বতািানদর বস কানজর প্রমত আহ্বাি করা হয়, যানত রনয়নছ বতািানদর জীবি। 

বজনি বরে, আল্লাহ িািুনষর এবং তার অেনরর িানঝ অেরায় হনয় যাি। বস্তুত, 

বতািরা সবাই তােঁরই মিকি সিনবত হনব।” (সূরা আল আিিাল ৮:২৪) 

  ِ ن   بِه   ع ُدو    الل ٰ ِهُبو  ِل  ُتر  ـي  ِمن   ر ِب اِط  ال خ  ة   و   ُتم   م ِن   ُقو   ع  ت ط  ا ل ُهم   م  ا اس  و  ا   عِد ُ و 
ء    ي  ا ِمن   ش  ا ُتـن ِفُقو  م  ل ُمُهم  ۚ    و  ُ  ي ع  ن ُهُم ۚ    ا لل ٰ ل ُمو  ي ن   ِمن   دُو نِِهم  ۚ    ل   ت ع  ِر اٰ  خ  و ع  ُدو  كُم   و 

ن   ل ُمو  ا   ن ـُتم   ل   ُتظ  ُكم   و  ِ  يُو ف    اِل ي  ِل  الل ٰ ِبي    ِف   س 

অথয: “আর প্রস্তুত কর তানদর সনে যুনদ্ধর জিয যা মকছ ু সংগ্রহ করনত পার 

মিনজর শমক্ত সািনথযযর িনধয বথনক এবং পামলত ব াড়া বথনক, বযি প্রভাব পনড় 

আল্লাহর শত্রুনদর উপর এবং বতািানদর শত্রুনদর উপর আর তানদরনক ছাড়া 

অিযািযনদর উপরও যানদরনক বতািরা জাি িা; আল্লাহ তানদরনক বেনিি। বস্তুত, 

যা মকছ ুবতািরা বযয় করনব আল্লাহর রানহ, তা বতািরা পমরপূর্যভানব মিনর পানব 

এবং বতািানদর বকাি হক অপূর্য থাকনব িা।” (সূরা আল আিিাল ৮:৬০) 

ভারনতর িুশমরকরা আিানদরনক ধ্বংস করার প্রমতশ্রুমত মদনে। অপরমদনক আল্লাহ 

আিানদরনক সম্মাি-িযযাদা ও মবজনয়র প্রমতশ্রুমত মদনেি। এিতাবিায় আিরা মক 

মিনজনদর রনবর আিুগতয করব িা? 

আজও মক আিরা বজনগ উঠব িা? 

বহ আল্লাহ! আপমি সােী থাকুি… আমি আিার সম্প্রদানয়র মিকি বাতযা বপ েঁনছ 

মদনয়মছ। আমি আপি কওনির মিকি পয়গাি বপ েঁনছ মদনয়মছ। 

___ 
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ভাই ‘আবু আন াযার আল-চিচি’ িাজী শরীযতুল্লাি’র ভূচি 
বাঙাল অঞ্চনলর অচিবাসী; বতত িান  এটি বাাংলানেশ  ানি 

পচরচিত। আর সসখান ই চতচ  এ প্রবন্ধ রি া কনর । 

********** 


